
-1-	

เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพ่ือทราบ 
	

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  คร้ังที่  3/2560  (มติฉบับย่อ) 
เม่ือวันศุกร์ที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

๓.๑  เร่ือง  รายงานสถานะทางการเงิน  คณะ
แพทยศาสตร์  ประจําเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
          ๑. ควรมีการคุมยาคงคลัง 

๒. หารายได้โดยการเปิดคลินิกนอกเวลา   
เน่ืองจากมีแพทย์ใช้ทุนเพ่ิมมากข้ึน  

๓. ควบคุมการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอก 
เวลา  (OT)  ให้เหมาะสม 

๔. ควรเพ่ิมลูกค้าในกลุ่มจ่ายเงินเอง 
๕. เพ่ิมจํานวนการออกตรวจของแพทย์ 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

๓.๒  เร่ือง  พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุน
ส่วนงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

เห็นชอบตามเสนอ  และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
 1.  ควรหารายได้ในช่องทางที่ไม่มีข้อจํากัด  เช่น  
เร่ืองการทําบริการความสวยความงาม 
 ๒.  งบค่าตอบแทน  ได้มีการนํามาวิเคราะห์
หรือไม่  สามารถสะท้อนได้หรือไม่ 
 ๓.  ควรเพ่ิมงานบริการนอกเวลาเพ่ือหารายได้
เพ่ิม 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  พิจารณาการคํานวณอัตรา 

เงินเดือนของ  นางสาวสุกานดา  จันทร์ทึง  เน่ืองจากมีการ
คํานวณผิดพลาด   

เห็นชอบตามเสนอ  และดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 
 

4.๑  เรื่อง  พิจารณาการเพ่ิมช่อง 
ทางเลือกในการรับชําระเงินค่ารักษาพยาบาล 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒  เร่ือง  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  Curriculum 

Mapping  วิชาชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐานและการเพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพ่ือทราบ 
	

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
4.๓  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอดํารง 

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาแพทยศาสตร์  ของ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๔  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอดํารง 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
ของ  นายแพทย์วิทยา  บุญเลิศเกิดไกร   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๕  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจํา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  ไตรมาส  2   
(๑  มกราคม - 31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60) 

          ๑.  ที่ประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องนํากลับมาทบทวน
และวิเคราะห์ใหม่อีกคร้ัง  กรณีที่โครงการตามยุทธศาสตร์  
USR  ไม่มีการดําเนินการสูงน้ันเกิดจากสาเหตุอะไรท่ี
ไม่ได้ดําเนินการ   
          ๒  ให้ดําเนินการติดตาม  และรายงานผลให้
คณะกรรมการทราบด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๔.๖  เร่ือง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60  ไตรมาส  2  (๑  มกราคม – 31  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕60) 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1.  โครงการ  และกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์
มีจํานวนมาก  ให้ตรวจสอบว่าสามารถดําเนินการได้
หรือไม่  ให้ดําเนินการสอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ปัญหา  และอุปสรรคที่สูงเพ่ิมข้ึนมากนั้น  มี
เหตุผลอย่างไร 
 ๓.  เห็นควรให้ความรู้  หรืออบรมการจัดทําแผน  
เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน  
และระยะเวลาในการจัดทําโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 
 ๔.  ให้เปล่ียนช่ือ  เป็นรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การ  งานประจําคณะแพทยศาสตร์ 
 5.  แผนปฏิบัติการ  และแผนยุทธศาสตร์  
โครงการ  หรือกิจกรรมไหนท่ีรวมกันได้  ให้นํามารวมกัน  
เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๗  เรื่อง  ขอปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย   
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ เห็นชอบตามเสนอ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพ่ือทราบ 
	

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์  และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จํานวน  ๔  
คน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาการย้าย   

นางสาวปิยนา  ทองออน  ภายในส่วนงาน 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๐  เร่ือง  พิจารณาการย้าย   

นางสาวจุฑาภรณ์  ศิริเพ่ิมพูล  ภายในส่วนงาน 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐   

เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้ดําเนินการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ๑.  ต้องมีการประเมินที่ชัดเจน  โดยประเมิน  ปี
ต่อปี 
 ๒.  ให้ดูระเบียบว่าสามารถเสนอเป็นอาจารย์
พิเศษได้หรือไม่  สามารถเป็นอาจารย์พิเศษแบบไหน  
และต้องนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําฯ  หรือไม่ 
 ๓.  กรณีหอพัก  ให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๑๒  เร่ือง  พิจารณาหลักเกณฑ์การ 

จ่ายโครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์  มูลนิธิสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  
ประจําปี..... 

เห็นชอบในการจ่ายสมทบทุน  ๑๐,๐๐๐  บาท/ปี  ตาม
เกณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดช
วิกรม  พระบรมราชชนกฯ  และให้จัดทําประกาศทุนให้
ชัดเจน  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  และมติของ
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๖.๒  เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  ประชุม 

คร้ังต่อไป 
วันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา   
๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


